سنتز  ،شناسایی و تعیین ساختار کمپلکس کادمیوم با لیگاند شیف باز
هیدرازونی
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چکیده
در این کار پژوهشی کمپلکس کادمیوم ) (IIبا استفاده از لیگاند شیف باز سنتز شد .کمپلکس سنتز شده با
استفاده از تکنیک های  ،FT-IRآنالیز عنصری ) ، (CHNطیف سنجی جذب الکترونی ،کریستالوگرافی اشعه ایکس و
 PXRDمورد بررسی و شناسایی قرار گرفت .بررسی ساختار کریستالی کمپلکس نشان داد که لیگاند بصورت تک دندانه
از طریق اتم نیتروژن پیریدینی به فلز مرکزی کئوردینه شده است محیط کئوردیناسیون اطراف اتم مرکزی بصورت هشت
وجهی انحراف یافته میباشد .گروههای تیوسیانات بصورت پل بین مراکز فلزی قرار گرفته و ایجاد پلیمر زنجیری یک
بعدی در امتداد محور  cکریستال نموده اند.
واژههاي کلیدي :ساختار کریستالی ،پلیمر زنجیری ،شیف باز ،آسیل هیدرازون

Synthesis , characterization and X-ray crystal structure of
complex of Cd(II) complex with schiff base hydrazone
ligand
Abstract
In the present work, complex of Cd (II) were synthesized with schiff base ligand. This
complex characterized by FT-IR, UV-visible spectroscopy, elemental analysis, single crystal X-ray
crystallography and PXRD. In these complexs the organic ligand H2L acts as monodentate ligand
and coordinated to the metal centre by para nitrogen of pyridine ring. The coordination site around
 )Cd is distorted octahedral configuration. In complex Cd atoms are linked by tiocyanate (SCNbridges.
Keywords: Cd (II) complex,tiocyanate , crystal structure.
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مقدمه
در دو دهه اخیر ،شیف باز ها به عنوان لیگاندهای کیلیت کننده ،یک نقش کلیدی را در شیمی کئوردیناسیون فلزات
واسطه و همچنین فلزات گروه اصلی ،ایفا کرده اند ] [Latif et.al, 2007, Meghdadi et.al, 2010این لیگاند ها می توانند به
راحتی ،کمپلکس های پایداری را با اغلب یونهای فلزات واسطه ایجاد کنند [ .]Mohamed and et.al, 2010این لیگاند ها اغلب
از مسیرهای سنتزی مستقیم با بازده خوب و درجه خلوص باال حاصل می شوند[ .]Nayak et.al, 2010علت اینکه این لیگاند ها
بیشتر از سایر لیگاند ها مورد توجه شیمی کئوردیناسیون می باشند به خواص الکترونی و حاللیت مناسب آنها در حاللهای
رایج ،دسترسی ساده برای تهیه آنها و تنوع ساختاری گسترده این ترکیبات مربوط می شود] .[Bhargavi et.al, 2009کمپلکس
های فلزات واسطه با لیگاندهای شیف باز دهنده اکسیژن و نیتروژن به خاطر توانایی شان در داشتن پیکربندی های متنوع ،از
تغییر پذیر بودن لحاظ ساختاری  ،و حساسیت آنها به محیط های مولکولی از اهمیت ویژه ای برخوردارند [

Nayak et.al,

 .] 2010کمپلکس های فلزی حاصل از لیگاندهای شیف بازی که دارای هر دو نوع اتم های دهنده سخت مثل اکسیژن و
نیتروژن و اتمهای نرم چون سولفور در ساختار شان هستند ،اغلب خواص فیزیکی و شیمیایی جالبی نشان می دهند
[ .]Li etal, 2007, Mohamed et.al, 2010همچنین سنتز و استفاده از شیف بازهای نا متقارن به عنوان کاتالیزگر برای انواع
واکنشها بیش از قبل مورد توجه قرار گرفته است[ .]Meghdadi et.al, 2010ترکیب نا متقارن اجازه میدهد که هم خواص
الکترونی و هم اثرات فضایی بطور همزمان تنظیم شوند و بطور کلی عملکرد شیف باز را حداکثر می کند .در کمپلکس های
شیف باز نا متقارن ،فلز محیط شیمیایی مشابه با متالوپورفین را تجربه می کند و لذا می توان از لیگاندهای شیف باز نا متقارن
در مطالعه الگویی برای بررسی رفتار پورفیرینها ،استفاده کرد [ .]Li et.al, 2003بسیاری از گروه های تحقیقاتی تالش خود را بر
سنتز و مطالعه لیگاندهای شیف باز نا متقارن وکمپلکس های فلزی آنها متمرکز کرده اند .بیشتر این لیگاندها با تراکم مرحله به
مرحله دی آمین مناسب با دو ترکیب کربونیل متفاوت حاصل می شوند .این ترکیبات ممکن است به عنوان کاتالیزگر برای
بسیاری از تبدیلهای آلی و همچنین برای طراحی حسگرها بکار روند[ .]Meghdadi et.al, 2010شیف بازها میتوانند از طریق
جفت الکترون نیتروژن به فلزات واسطه کئوردینه شوند .شیف بازها توجه شیمیدانان آلی را به خود جلب کرده اند چرا که
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دارای فعالیت های بیولوژیکی مهمی چون:ضد سرطان] ،[Popp, 1961ضد توموری] ،[Kong et.al, 2012ضد التهاب
] ،[Hadjipavlou and Geronikaki, 1996ضد میکروبی ] ، [Wadher et.al, 2009ضد باکتریایی
] ،[Venugopala and Jayashree, 2008ضد سل ] ،[Solak and Rollas, 2006ضد تشنج و  ...میباشند .توسعه ی شیمی
بیوارگانیک عالقه مندی در کمپلکس های شیف بازها را افزایش داده است چرا که بسیاری از این کمپلکس ها به عنوان
مدلهایی برای گونه های مهم بیولوژیکی استفاده میشود .زنجیر متصل به اتم نیتروژن ،شیف باز را یک ایمین پایدار میکند.
مانند آلدهید ها ،کتون ها نیز میتوانند در واکنش تراکمی با آمینها شرکت کرده و ترکیبات ایمینی با فرمول عمومی
 R1R2C=N-R3را تشکیل دهند .البته لیگاندهای شیف باز ،از واکنش تراکمی آلدهید با آمین نسبت به واکنش تراکمی کتون با
آمین ،راحتتر تشکیل میشوند .اگر در ترکیب ایمینی بر روی نیتروژن یک اتم هیدروژن باشد.
هیدرازون ها گروه خاصی از ترکی بات در خانواده ی شیف بازها هستند که به وسیله ی حضور

 –NH-N=CH-در

ساختارشان شناخته میشوند .پیوند دو اتم نیتروژن ( ) N-Nآنها را از ایمین ها ،اکسیم ها و  ...جدا میکند .آسیل هیدرازون ها
یک سایت اضافی دیگر مثل گروه  C=Oدر ساختارشان دارند که تعیین کننده ی تنوع و انعطاف پذیری در این ترکیبات
میباشد .هیدرازونها دارای فعالیت هایی چون ضد میکروبی ،ضد تشنج ،ضد درد ،ضد التهاب ،ضد پالکتی و فعالیت های ضد
توموری دارند .شیف باز های هیدرازونی آرویل یا هتروآرویل 1در مقایسه با شیف باز های هیدرازونی ساده  ،دارای محل های
دهنده بیشتری می باشند که خود باعث ایجاد گستره ای از ویژگی ها و خواص در این مواد می باشد .مطالعه بر روی لیگاند
هایی مانند هیدرازون ها به دلیل توانایی تغییر نوع کئوردیناسیون  ،تمایل به ایجاد محصوالت دارای شیمی فضایی 2و دستیابی
به اعداد کئوردیناسیون باال ،توانایی کئوردینه شدن به صورت لیگاند خنثی یا لیگاند دپروتونه و همچنین انعطاف پذیری جهت
کئوردیناسیون های مختلف  ،افزایش چشمگیری یافته است .چندین کمپلکس فلزی از شیف بازها با لیگاند های دهنده
اکسیژن و نیتروژن و همچنین دهنده اکسیژن و گوگرد  ،سنتز گردیده و مورد بررسی قرارگرفتند.
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Stereochemistry

2

3

بخش تجربی
این کمپلکس از واکنش بین لیگاند  ،آمونیوم تیوسیانات و کادمیوم نیترات در حالل متانول سنتز شد .بعد از
گدشت چندین روز کزیستال های مناسب برای تعیین ساختار بدست آمدند.

بحث و بررسی
بررسی طیف الکترونی این کمپلکس و مقایسه آن با طیف الکترونی لیگاند )( (H2Lشکل  )1نشان میدهد که کئوردینه
شدن لیگاند ) (H2Lبه فلز  Cdتغییر جزئی در انرژی انتقاالت ایجاد کرده و این میتواند احتماال گویای این باشد که لیگاند از
طریق اکسیژن فنولی ،نیتروژن ایمینی و اکسیژن کتونی به فلز کئوردینه نشده اند و ساختار کریستالی نیز موید این مطلب
است.

شکل ( .)1طیف جذب الکترونی کمپلکس  Cdو لیگاند آزاد در حالل متانول در ناحیه ي  UVدر غلظت 1 × 11-5

داده های کریستالوگرافی در جدول  1نشان میدهد که این ترکیب در گروه فضایی  P21/nبا  Z=2در سیستم منوکلینیک
متبلور شده است .وجود دو مولکول بجای چهار مولکول در سلول واحد داللت بر این دارد که مولکول مرکز تقارن داشته و
منطبق بر مرکز تقارن سلول واحد میباشد .در این ساختار ،مرکز فلزی شش کئوردینه با آرایش هندسی هشت وجهی انحراف
یافته میباشد .به هر کدام از یونهای  Cd2+دو لیگاند  H2Lاز طریق نیتروژن های حلقه های پیریدینی و چهار گروه تیوسیانات
(دو تا از طریق نیتروژن و دو تای آنها از طریق گوگرد) کئوردینه شده اند .نمایش  ORTEPکمپلکس در( شکل  )2و نمایش
زنجیرهای موازی کریستال در (شکل  ) 3اورده شده است.
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Cd  کمپلکسORTEP  نمایش.2 شکل

a  در امتداد محورCd  نمایش زنجیرهاي موازي در کریستال.3 شکل

Formula

C28H30CdI2N6O6

Crystal system

Monoclinic

T(K)

130.0(1)

Space group

P 21/n

a (Å)

5.67280(10)

b (Å)

34.1557(8)

c (Å)

7.2025(2)

α (˚)

90

β (˚)

92.837(2)

γ (˚)

90

Volume(Å)3

1393.83(6)

Z

2

µ/mm-1

8.117
3

1.694

Dcal(Mg/m)

5

716

)F(000

جدول  .1نتایج و داده هاي کریستالوگرافی کمپلکس Cd

مقایسه ی طیف  PXRDنمونه ی انبوه ترکیب  Cdبا طیف  PXRDشبیه سازی شده ) (Simulationبا استفاده از داده
های کریستالوگرافی (شکل  )4حاکی از تک فاز بودن محصول و نشان از تشکیل یک نوع پلیمر دارد.

شکل  . .4طیف های  PXRDکمپلکس  (a) :Cdطیف شبیه سازی شده ی کمپلکس و ) (bطیف تجربی کمپلکس
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نتیجه گیري
 کئوردینه شدن لیگند از طریق اتم های نیتروژن، و ساختار کریستالی کمپلکس کادمیومFT-IR نتایج حاصل از طیف
.حلقه ی پیریدینی به فلز مرکزی را تایید می نماید
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